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 81..0בשעה  11.2.7.11 רביעימיום , 72' מן המניין מס ישיבת מליאת המועצה

 
 0נוכחים

ראשהמועצה,יצחקגולברי

מראשהמועצה"סגןומ,מנחםבנימין

חבר,איילאלבלק

חבר,גידיבלייכר

חבר,רונילוסטמן

חבר,שביטמס

(אילךו8החלמסעיף,הצטרףבאיחור)חבר,אביקולמן

 0ולא נכח

סגןראשהמועצה',מנדירבינוביץ

חבר,אריהדורוןחבר,יצחקגלאם

חבר,מאירחסן

חבר,אריהדורון

 0 בהשתתפות

ל"מנכ,שמילבצלאל

מהנדסהישוב,חנןטוויטו

(בחלקמזמןהישיבה)בטחון'מנהלמח,מאירמכלוף

 
.27ןהמנייןמספראנימתכבדלפתוחאתישיבתמליאתהמועצהמ:גולברי


 0סדר היום                                                     

 :תיקוןפרוטוקוליםמישיבותהמליאהכדלהלן .1

ריאותבנייתמרכזב)499ר"תב:9.11.2010מיום22'פרוטוקולישיבהמןהמניןמס .א

השחיה בבריכת (: ההפחתה ₪1,000,000בסך של 129,000-ל1,129,000היאמסך

 .כפישנרשם703,000-ל1,703,000-ולאמ

מס .ב המנין מן ישיבה פרוטוקול 25' תב22.2.2011מיום "לענין 715ר הנכון, הנוסח

הוא הגדלתתב: "אישור 715ר תעשיהמערבי, עבודותפיתוחבאזור ר"הגדלתתב,

 של 1,940,000-ל1,740,000מסך . בסך 200,000ההגדלה מקרן₪ עבודותתמומן

 .פיתוח

 .התקבלהפהאחד.ההצעההועלתהלהצבעה

"תב .2 מיול–785ר רכישת מס: המנין מן שלא מישיבה החלטה לתיקון מיום45'

ממכירת₪6,500:תמומןמשנימקורות₪15,000יירשםכיהתוספתבסך17.11.2010

 (.מקרנותהרשות15,000ולא)מקרנותהרשות₪8,500-רישןו'ריינג

 .התקבלהפהאחד.ההצעההועלתהלהצבעה



"תב .3 –781ר ציבורשיפוץ מבני : "התבהגדלת של בסך ₪140,000ר -ל492,719-מ,

להגדלת12.10.2010מיום21'החלטהזומבטלתהחלטהמישיבהמןהמניןמס.632,719

צורן-סיםבקדימה"שיפוץמתנ)803ר"תב ( 803ר"תבוהסכוםב₪140,000בסכוםשל

 .התקבלהפהאחד.ההצעההועלתהלהצבעה.ח"ש200,000יישאר

המימון,₪500,000להקצותלנושאהוצע:ח"במוס2011שיפוציקיץ–819'רמס"תב .4

מקרנותהרשות יאגףחינוךהיאבסךשל"וךהבהירשהתכניתהמפורטתשהוגשהע'צ.

 ₪600,000מעל , להקצות מוצע חסכון מטעמי אבל 500,000לנושא בלבד₪ ההצעה.

 .התקבלהפהאחד.הועלתהלהצבעה

מס"תב .5 ר מוס–820' חינוךהצטיידות דות ע: להקצות "הוצע ₪729,500ס המימון,

ב"מסמךהמפרטאתההצטיידותהמבוקשתמצ.ממענקימפעלהפיס ההצעההועלתה.

 .התקבלהפהאחד.להצבעה

-רב"הוצעלהגדילאתהתב,אורבדיקתהצרכיםל:סיגאלאלון"שיפוץבי–804ר"תב .6

בתשובהלבקשתושל.מימוןמהיטליהשבחה.₪1,800,000-ל1,200,000-מ,₪600,000

ענהחנן,שביטמסלצרףנציגהוריםלצוותהמקבלאתההחלטותהאופרטיביותבנושא

 כי סלעטויטו פזית בביה, לתלמיד אמא משת"שהיא במקצועה וארכיטקטית תפתס

 .התקבלהפהאחד.ההצעההועלתהלהצבעה.בתהליכיהתכנון

עדהיהיווחבריה5.הוחלטלהקיםועדהכאמור:עדהלתכנוןמרכזספורטברמתאמירו .7

'צ בנימין (ר"יו)וך לוסטמן, רוני אלבלק, אייל , לוי ויוסי מינהלתרמת)שביטמס חבר

 .התקבלהפהאחד.ההצעההועלתהלהצבעה(.אמיר

להעביראתהנושאליועץתנועהביקששביט:קדימהס"ינתהסדריתנועהבאזורמתנבח .8

כוללתושביםשנכחובישיבה,חלקמהמשתתפים.ראתהמלצותיולוועדתהתנועהשימסו

כמשקיפים בפרט, ובצורן כולו אתבעייתהחניהביישוב העלו את. עדכן ראשהמועצה

עדתתנועהועםזאתהואהציעלקבלאתבקשתוהנוכחיםשבעייתהחניהבצורןנדונהבו

התנועה יועץ לבדיקת בצורן החניה נושא את ולהוסיף שביט של להביא, כוונה תוך

 .התקבלהפהאחד.ההצעההועלתהלהצבעה.חודשים3למועצההמלצותבתוך

הודיעלמליאהשלפניזמן,שהצטרףלישיבהבשלבהזה,אבי:הודעהאישית–קולמןאבי .9

הסביבתיות ההשלכות בסוגיית המנין מן שלא ישיבה לקיום בקשה הגיש הוא קצר

תנועה) וכד, 'חניה פינוי( פרוייקט יוספטל-של במתחם בינוי שרצו. מהחברים חלק

בהם חזרו לדיון הנושא את להעלות הבקשה, עם המייל העברת על מתנצל הוא ולכן

 עליהבפועל שחתמו מבלי מועצה4דלעיל חברי קשר. בלי שעםאו ציין ראשהמועצה

להודעתושלאביקולמן הואביקשלקייםישיבהבנושאבהשתתפותהמתכנן, ל"המנכ.

 .מטפלבתאוםישיבהכזאת

הציגאתהיועצים,רועדתבטחון"יו,איילאלבלק:(726ר"תבתכניתההבטחההיישובית .10

אחראיעלתחום,הדעוזרימומחהלמערכותאבטחהואו,קוביגרטלר–שהצטרפולדיון

במשכ ואבטחה ל"בטחון . התכנית בהכנת מעורבים שהיו תושבים גם רונן–נכחו

 הדיון)אוסטפלד לתחילת סמוך (שיצא בנאי, וליאור רובינפלד יורם ציין. אייל

ועדה כונסה ולאחריה התכנית עקרונות הוצגו שבה ביטחון ועדת ישיבת שהתקיימה



מצומצמת הצטרפ, יורםאליה גם ו ורונן, ליאור לשלבים. חולקה התכנית בהתאם,

 :עקרונותהתכניתהם.לתקציביםשיועמדולרשותה

 צפ ימוקד המועצה בנין של המסד בקומת שימוקם הקב"ע)יה חדר ט"י המוקד(.

בשלבהראשוןיפעל.יקושרלאתריהמצלמותולמערכתהכריזהשתימצאבחלקמהם

 12המוקד ביממה הבליל)שעות גם(. המוקד הפעלת לאפשר כוונה יש זאת עם

 .באמצעותמחשבניידשיאפשרשימושגםבשעותבהןחדרהמוקדאינומאוייש

 אתרים15-כמומלץלהתקיןמצלמותב"בסה חוץ6. כלפי 3מתוכם)מתוכםיכוונו

חלקבמקומותהומיאדם,חלקמהאתריםימוקמובפארקים(.יציאה/בשעריהכניסה

 .קודותאסטרטגיותאחרותוחלקבנ

 ליישוב נוספות כניסות כיסוי בנושא קולמן אבי של לשאלה בתשובה ראש, ציין

 .המועצהשהואהורהלמקםמצלמותגםבכניסהמכיווןגאולים

צייןשהמערכת,היועץ,קוביגרטלר.שביטביקשלשיםדגשעלהמודולריותשלהמערכת

מצלמותהמועדפתהיאבאמצעותנקודתחשמלהפעלתה.אבלבמידה,אמנםמודולרית

כאשרהחלופותהאחרותהןמערכותסולאריותאומערכותנטענות)קבועות המערכת(.

בכ עצמה את והוכיחה מאד אמינה מותקנת20-המוצעת היא בהם ישובים צויין. עוד

אמורהלהעבירהצעהאטרקטיביתונבדקתגם"בזק)"שסוגייתהתקשורתעדייןנבחנת

.ולכןאיןכרגעהמלצותסופיותבנושא(.wi-fiאופציהלתקשורת

החקלאים עם להידבר והמליץ השערים באזור פרצות תיקון על שעובדים ציין יורם

.הגורמיםבעצמםלחלקלאקטןמהן

אתההוצאותהשוטפות שיקטין בתשתיותבאופן יותר להשקיע עדיף הדגישכי .ליאור

.הנתוניםלהימצאבמוקדולאבנקודותהקצההואהדגישגםשעלבסיסי

איילצייןשהתכניתאמנםלאמאפשרתגישהלנתוניםכלשהםמנקודותהקצהומבהיר

.שחלקניכרמההשקעהמיועדלהכנתתשתיותולארקלציודהייעודי

650,000-ב726ר"תברועדתבטחוןלהגדילאת"ראשהמועצהמבקשלאשראתהצעתיו

400,000המקורותלהגדלההם.₪830,000-העומדתעלכ,היתרההקיימתנוספיםעל₪

.מקרןעבודותפיתוח₪250,000-ומקרןעבודותפיתוחרמתאמיר₪

 .התקבלהפהאחד.ההצעההועלתהלהצבעה

"תב .11 בן–794ר בצומת תנועה -מעגל רוטשילד–צבי ההערכותהמעודכנות: לפי עלות,

-מ,₪350,000ולכןנדרשתתוספתבסך,הערכההראשוניתהתשתיותגבוההבהרבהמה

,עודצייןראשהמועצהכימרזוכמן.המימוןמקרןכבישים.₪1,650,000-ל1,300,000

למשרדהתחבורה"סמנכ הבטיחלפנותלמשרדהאוצרלקבלתמימוןבהתאם, ההצעה.

.התקבלהפהאחד.הועלתהלהצבעה

ראשהמועצה.להצבתמבניםלקידוםמכירותיהםמירהשכרתשטחיםלקבלניםברמתא .12

מועצהלקבלניםהבוניםברמתאמיר המליאהלהשכרתשטחי מבקשאתאישור לשם,

במקום מכירות קידום לפעולות מבנים הקמת הסכם. בסיס על תהיה ההתקשרות

ע שהוכן היועה"השכירות לחברים"י והועבר מ נהיה. שלא לוודא שיש העיר שביט

מכרזחשופים לקיים הצורך בנושא לתביעה הדעת, חוות כי ציין המועצה וראש

ראשהמועצהדיווחשהכוונההמקורית.המשפטיתשקבלנומאפשרתהתקשרותכמבוקש



 ₪50היתהלגבות ארנונה, כולל ו"לחודשלמ, מבנה חניה)רשטחפתוח"למ₪10-ר

ותאחרותהואהציעלהפחיתלאחרבדיקתהתעריפיםהמקובליםברשוי,עםזאת(.'וכד

,לאחררבשיחקצרבנושאהעמידראשהמועצהלהצבעההצעהמתוקנת.אתהחיובים

"פיהשכה-על על יעמוד שייגבה ו"למ₪36ד בנוי פתוח"למ₪5-ר ר לסכומיםאלה.

לאחרשחברהמועצהרונילוסטמן,ההצעההתקבלהפהאחד.יתוסףחיובארנונהכחוק

 .משתתףבהצבעהמחששלניגודענייניםצייןשהואלא

 :ל"להביאבפניהמליאהשתיבקשותלהנחהכנ"המנכ:הנחהרטרואקטיביתבארנונה .13

  מ100%נכה 3.09-לצמיתות ב. רק הועבר לקבל2.11-האישור התושב ביקש ולכן

רטרו נכותואהנחה על האישור קבלת מיום קטיבית ב, .ח"ש5929-המסתכמת

האחדלאחרשאביקולמןלאהשתתףבהצבעהבגללהיכרותעםההצעההתקבלהפ

 .המבקש

  מ90%נכה 1.09-לצמיתות . בתחילת התקבל 2011האישור לקבל. ביקש התושב

ואקטיביתרהנחהרט ₪950-המסתכמתב, ההצעההתקבלהפהאחדלאחרשרוני.

 .סטמןלאהשתתףבהצבעהבגללהיכרותעםהמבקשול

שביטהצביעעלבעיותבהליךמשלוחוגבייהשלתוספות:תארנונהגביהומשלוחחשבונו .14

בארנונה "מנכ. יל חווהמועצה תשלום"בקש הודעות לשלוח האפשרות על משפטית ד

הנחיה.ועלהאפשרותלצרףשוברתשלוםלהודעותעלתוספתארנונהל"לתושביםבדוא

 .ל"מתאימהתינתןלמחלקתהגביהבהתאםלחוותהדעתהנ



 .יבהננעלהבברכתחגשמחהיש

 

 על החתום

 

___________________                                           ______________________ 

 ל המועצה"מנכ –ראש המועצה                                          שמיל בצלאל  –יצחק גולברי            



 

 


